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บริษัทการสื่อสารสหรัฐเพิ่มการลงทุน 400 ล้านริงกิตในรัฐเปรัก 

 
 Finisar Corporation บริษัทชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกำจะเพ่ิมกำรลงทุนมูลค่ำ 400 
ล้ำนริงกิต จำกเดิมท่ีได้ลงทุนมูลค่ำ 160 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (672 ล้ำนริงกิต) ในรัฐเปรักของมำเลเซีย ปัจจุบัน 
Finisar เป็นบริษัทข้ำมชำติขนำดใหญ่ที่เข้ำไปลงทุนในเปรัก มีพนักงำนรำว 7 ,000 คน โดยขนำดกำรลงทุน
คิดเป็นร้อยละ 25 ของ GDP รวมในภำคกำรผลิตของเปรัก และคิดเป็นร้อยละ 5 ของ GDP ของรัฐ 

 Jerry Rawls ประธำนบริหำรและ CEO ของบริษัทฯ กล่ำวว่ำ บริษัทจ้ำงพนักงำนทั่วโลกกว่ ำ 
14,000 คน โดยมีจ ำนวนเกินครึ่งอยู่ในรัฐเปรัก เหตุผลที่ตัดสินใจลงทุนในมำเลเซียเนื่องจำกมำเลเซียมี
พนักงำนที่ดีและซื่อสัตย์ มีควำมมั่นคงด้ำนกำรจ้ำงงำน มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ดี มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำร
สื่อสำรโทรคมนำคมที่ดี และมีสภำอำกำศที่ดี ไม่มีเหตุกำรแผ่นดินไหว ภูเขำไฟระเบิด ไม่มีกำรปิดโรงงำน ซึ่ง
ต่ำงกับโรงงำนของบริษัทในยุโรปตะวันออกท่ีต้องปิดเนื่องจำกปัญหำหิมะตกหนัก 

 นกยกรัฐมนตรีนำจิ๊บ รำซัค เมื่อครั้งเดินทำงไปยังแคลิฟอร์เนียเพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุม ASEAN-US 
Summit ได้หำรือกับ Rawls ในช่วงรับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกับภำคเอกชน เกี่ยวกับกำรขอให้ 
Malaysian Investment Development Authority (MIDA) อ นุ มั ติ ก ำ ร ล ง ทุ น เ พ่ิ ม ข อ ง บ ริ ษั ท  ซึ่ ง
นำยกรัฐมนตรีนำจิ๊บ กล่ำวว่ำ ในแง่ของกำรจ้ำงงำน บริษัท Finisar ถือเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเปรัก หำกมี
กำรลงทุนเพ่ิมก็จะมีกำรจ้ำงงำนเพ่ิมอีกกว่ำ 250 คน จะท ำให้เงินลงทุนรวมของ Finisar เพ่ิมขึ้นเป็น 1 
พันล้ำนริงกิต และจะมีผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 38.5 พันล้ำนริงกิตภำยใน 10 ปี 

 อนึ่ง บริษัท Finisar เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้ำใยแก้วน ำแสงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้น ำเทคโนโลยี
ด้ำนระบบย่อยของเครือข่ำยใยแก้วน ำแสงและส่วนประกอบที่ท ำให้สำมำรถสื่อสำรภำพ วิดีโอ และเสียงด้วย
ควำมเร็วสูง รวมทั้งกำรสื่อสำรข้อมูลในรูปแบบเครือข่ำย และรูปแบบไร้สำย เป็นที่จัดเก็บข้อมูล รวมทั้ง
โทรทัศน์ในระบบเคเบิลใยแก้ว โดยตลำดเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำ Finisar ได้ให้บริกำรด้ำน optic technology 
แก่ผู้ผลิตระบบหลำยรำยเพื่อรองรับควำมต้องกำรระบบเครือข่ำยคลื่นควำมถี่กว้ำงที่เพ่ิมข้ึน 
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SMEs มาเลเซียเตรียมลงทุนผลิตอาหารฮาลาลในอินเดีย 

 
 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ของมำเลเซียอยู่ระหว่ำงพิจำรณำเข้ำไปลงทุนผลิตอำหำร
ฮำลำลในอินเดีย โดย Datuk Ramesh Kodammal ประธำนร่วมสภำธุรกิจอำเซียน-อินเดีย (ASEAN-India 
Business Council: AIBC) กล่ำวว่ำ อินเดียมีประชำกรชำวมุสลิมร้อยละ 18 จำกจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น 
1.27 พันล้ำนคน ซึ่งเป็นโอกำสที่ดีของ SMEs มำเลเซีย ทั้งนี้ AIBC กับ หอกำรค้ำอินเดีย ก ำลังเตรียมกำรช่วย
ให้ผู้ผลิตมำเลเซียสำมำรถเข้ำถึงนักธุรกิจท้องถิ่นชำวอินเดีย หลังจำกที่เคยท ำส ำเร็จแล้วในปำกีสถำนและ
บังคลำเทศ ซึ ่งคำดว่ำจะท ำได้ไม่ยำกเนื ่องจำกนโยบำยเปิดประตูให้กับนักลงทุนต่ำงชำติของรั ฐบำล
นำยกรัฐมนตรี Narendra Modi โดยปัจจุบันนักธุรกิจมำเลเซียหลำยรำยเข้ำไปประกอบธุรกิจค้ำสิ่งทอ 
ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ และธุรกิจบริกำรในอินเดีย ขณะนี้ถึงเวลำส ำหรับ SMEs ของมำเลเซียต้อง
แสวงหำลู่ทำงใหม่ในเมืองรองอ่ืนๆ ที่มีศักยภำพนอกเหนือจำกเมืองใหญ่อย่ำง เจนไน กัลกัตตำ มุมไบ และเดลี 
เนื่องจำกปัจจุบันเศรษฐกิจของอินเดียเติบโตร้อยละ 7 ถึง 7.5 ต่อปี ชำวอินเดียยังมีก ำลังซื้อเพ่ิมขึ้นอีกด้วย 
อีกท้ังในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ กำรค้ำระหว่ำงมำเลเซียกับอินเดียเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มำเลเซีย
ส่งออกสินค้ำและบริกำรไปยังอินเดียมูลค่ำประมำณ 7 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ และน ำเข้ำ 296 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐ 

 Ramesh เห็นว่ำ SMEs ของมำเลเซียมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในสำขำอุตสำหกรรมกำร
ผลิตและสำขำบริกำร จึงไม่น่ำจะเป็นอุปสรรคในกำรหำคู่ธุรกิจเพ่ือขยำยธุรกิจในอินเดีย อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบัน 
SMEs ของมำเลเซีย รวมทั้งประเทศอำเซียนอ่ืนๆ ยังคงขำดข้อมูลและควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยกำรเปิดประตู
ต้อนรับนักลงทุนของรัฐบำลอินเดีย ที่ประกำศโดยนำยกรัฐมนตรี Modi ในปี 2557 
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ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของมาเลเซียจะได้ประโยชน์จากความตกลง TPP 
 
 M. Gandhi กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท United Business Media (M) Sdn Bhd (UBM) กล่ำวว่ำ 
มำเลเซียจะได้ประโยชน์จำกควำมตกลง Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) เนื่องจำกควำมตกลงฯ
ดังกล่ำวจะลดอุปสรรคกำรส่งออกสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ของมำเลเซียไปยังสหรัฐฯ ซ่ึงข้อดีของ TPP คือ ควำมตกลงฯ
ดังกล่ำวไม่มีควำมขัดแย้งกับ FTA อ่ืนๆ ที่มำเลเซียมีอยู่ โดยผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์รำยใหญ่ของมำเลเซียอย่ำงสหรัฐฯ 
ก็เป็นสมำชิกควำมตกลงฯดังกล่ำวด้วย นอกจำกนี้ประเทศต่ำงๆ ที่น ำเข้ำเฟอร์นิเจอร์จำกมำเลเซียล้วนแต่เป็น
สมำชิก TPP ทั้งสิ้น อีกทั้งคู่แข่งของมำเลเซียอย่ำงจีนก็ไม่ได้เป็นสมำชิก สินค้ำเฟอร์นิเจอร์ของมำเลเซียก็
สำมำรถแข่งขันได้มำกขึ้น 

 ทั้งนี้งำนแสดงสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ของมำเลเซีย 2559 หรือ Malaysian International Furniture Fair 
(MIFF) 2016 ที่ก ำลังจะมำถึงนี้ จะเป็นงำนแสดงสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คำดว่ำ
จะท ำให้เกิดกำรส่งออกประมำณ 900 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่ง Datuk Dr. Tan Chin Huat ประธำน MIFF ตั้งเป้ำ
ยอดขำยในงำน MIFF 2559 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 โดยในงำนดังกล่ำวมีผู้แสดงสินค้ำ 500 รำย จำก 140 ประเทศ 
เข้ำร่วมงำนในครั้งนี้   ผู้เข้ำร่วมงำนบำงส่วนมำจำกประเทศจีน ไต้หวัน เกำหลีใต้ และอินโดนีเซีย และเป็นครั้ง
แรกของงำนนี้ที่มีบริษัทจำกญี่ปุ่นจ ำนวน 6 บริษัทมำร่วมแสดงสินค้ำด้วย 

 นอกจำกนี้กำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสำหกรรมดังกล่ำว เนื่องจำกวัตถุดิบที่ใช้ใน
กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบภำยในประเทศ ในขณะที่น ำเข้ำเครื่องจักร และส่วนประกอบอ่ืนๆ เพียง
บำงส่วนจำกต่ำงประเทศ กล่ำวได้ว่ำ สินค้ำเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในมำเลเซียใช้วัตถุดิบภำยในประเทศเป็นจ ำนวนมำก
หมำยควำมว่ำต้นทุนกำรผลิตคิดเป็นเงินริงกิต ในขณะที่รำยได้เป็นในรูปเงินดอลล่ำร์ 

 Gandhi กล่ำวว่ำ “มูลค่ำสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในมำเลเซียเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.8 ซึ่งบำงส่วนเกิดจำก
ประโยชน์ที่ได้จำกอัตรำแลกเปลี่ยน นับเป็นโอกำสอันดีของมำเลเซียที่จะใช้ประโยชน์จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวใน
กำรเพ่ิมส่วนแบ่งตลำดและดึงดูดผู้ซื้อสินค้ำรำยใหม่ๆ อย่ำงไรก็ตำม ต้องมีกำรปรับปรุงในเรื่องกำรท ำกำรตลำด 
กำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำ และกำรสร้ำงภำพลักษณ์ให้กับสินค้ำมำเลเซียในฐำนะผู้ผลิตสินค้ำเฟอร์นิเจอร์คุณภำพสูง
ควบคู่ไปด้วย 

 ผู้เข้ำชมงำน MIFF ส่วนมำกเป็นเจ้ำของกิจกำรร้ำนขำยเฟอร์นิเจอร์ขนำดกลำงและขนำดเล็ก ผู้ซื้อเหล่ำนี้
มักมองหำสินค้ำที่มีกำรออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้ผลิตจึงต้องมีควำมสำมำรถพอที่จะผลิตสินค้ำได้ตรงควำม
ต้องกำรของผู้ซื้อเหล่ำนี้  นอกจำกนี้ผู้ผลิตยังต้องสำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรผลิตและกำรออกแบบให้
สอดคล้องกับรสนิยมและควำมต้องกำรเฉพำะของแต่ละเมืองในแต่ละประเทศด้วยเช่นกัน 

 Tan กล่ำวว่ำ “ภำษีส่งออกและน ำเข้ำเฟอร์นิเจอร์ของมำเลเซียเป็นศูนย์ มำเลเซียจึงได้เปรียบประเทศ
เพ่ือนบ้ำนที่ยังเก็บภำษีน ำเข้ำเฟอร์นิเจอร์ในอัตรำสูง จึงเป็นโอกำสส ำหรับมำเลเซียในกำรเป็นหนึ่งในประเทศ
ศูนย์กลำงกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุด อย่ำงไรก็ตำมก็ยังมีบำงส่วนที่ต้องปรับปรุงเมื่อมีประเด็นเรื่องกำร
รักษำสิ่งแวดล้อมเข้ำมำเกี่ยวข้อง ซึ่งหำกต้องกำรดึงดูดกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของ
มำเลเซียต้องหำวิธีสร้ำงควำมมั่นให้ให้กับผู้ซื้อว่ำกระบวนกำรผลิตสินค้ำนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 



 จำกโปรแกรมน ำร่องภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำง UBM กับ Alibaba.com งำน MIFF 2559 จะเป็นงำน
แสดงสินค้ำงำนแรกของ UBM ที่จะเปิดตัวโครงกำร Alibaba.com Trade Assurance Programme โดยผู้ผลิต
เฟอร์นิเจอร์มำเลเซีย 100 รำยได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นเวลำ 3 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม-
พฤษภำคม 2559 โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย โปรแกรมดังกล่ำวจะทดสอบผู้ส่งออกได้ว่ำสำมำรถไปได้ไกลกว่ำกำรเข้ำ
ร่วมงำนแสดงสินค้ำอย่ำงไร  และจะช่วยพัฒนำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย เงือ่นไขสินเชื่อและ
กำรดึงดูดผู้ซื้อรำยใหม่ ควำมร่วมมือระหว่ำง UBM และ Alibaba น ำไปสู่กำรพัฒนำ application เพ่ือเพ่ิมกำรท ำ
ธุรกรรมในรูปแบบ Business-to-Business  

 ในช่วงแรก Trade Assurance Programme มีไว้เฉพำะส ำหรับกลุ่มธุรกิจจีน แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ขยำย
ออกไปให้ผู้ผลิตชำวมำเลเซียด้วย โดยภำยใต้โปรแกรมดังกล่ำว Alibaba จะรับประกันคุณภำพสินค้ำและเวลำใน
กำรส่งมอบสินค้ำ หำกสินค้ำมีคุณภำพไม่ได้มำตรฐำนหรือส่งมอบช้ำกว่ำก ำหนด Alibaba จะจ่ำยเงินชดเชยให้กับ
ผู้ซื้อ ซึ่งจะช่วยผู้สั่งซื้อสินค้ำเป็นครั้งแรกและยังช่วยแนะน ำผู้ซื้อเพ่ิมข้ึนแก่ตลำดสินค้ำเฟอร์นิเจอร์มำเลเซียอีก
ด้วย นอกจำกนี้ โปรแกรมดังกล่ำวยังช่วยสนับสนุนกำรส่งออกของมำเลเซียเพ่ิมข้ึนและช่วยให้คนซื้อสินค้ำจำก
มำเลเซียได้ง่ำยขึ้น ส่วนจ ำนวนเงินประกันสินค้ำจะจ่ำยในกำรส่งมอบสินค้ำครั้งเดียว และช ำระในอัตรำระหว่ำง 
40,000 – 100,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นอยู่กับขนำดของบริษัทและปัจจัยด้ำนอ่ืนๆ 
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รัฐซาราวักตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5 ในตลาดฮาลาลโลก 
 
 ภำครัฐของซำรำวักจะช่วยผู้ประกอบกำรและบริษัทต่ำงชำติในเรื่องอำหำรฮำลำลและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ฮำลำลเพ่ือพัฒนำและส่งเสริมกำรเติบโตในอุตสำหกรรมของรัฐ โดยให้ควำมช่วยเหลือทุกๆ ด้ำนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และสร้ำงรำยได้ให้กับภำคธุรกิจ 

 Tan Sri Adenan Satem มุขมนตรีรัฐซำรำวัก กล่ำวว่ำ ซำรำวักต้องกำรมีส่วนแบ่งอย่ำงน้อยร้อยละ 5
ในตลำดฮำลำลโลกที่มีมูลค่ำ 2.3 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ (9.03 ล้ำนล้ำนริงกิต) ต่อปี และเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย
ดังกล่ำวรัฐบำลซำรำวักได้ริเริ่มในเรื่องต่ำงๆ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักธุรกิจทั้งชำวมำเลเซียและชำวต่ำงชำติ 
อย่ำงไรก็ตำม ซำรำวักจะต้องเตรียมพร้อมในด้ำนระบบสำธำรณูปโภค เช่น น้ ำ ไฟฟ้ำ รวมไปถึง แรงงำน กำรตลำด 
และท่ำอำกำศยำน เพ่ือดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ อีกทั้งขณะนี้ซำรำวักได้เน้นในเรื่องกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนแรงงำนที่มีทักษะโดยสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่สมัครเข้ำเรียนในโรงเรียนเทคนิคและอำชีวศึกษำ  

 Adenan ได้กระตุ้นให้ผู้ประกอบกำรขยำยกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศ
เอเชียที่พัฒนำแล้ว เช่น จีน เกำหลีใต้ และญี่ปุ่น เนื่องจำกตลำดภำยในประเทศเริ่มมีขนำดเล็กลง ทั้งนี้นักลงทุน
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรผลิตในซำรำวักที่มีนโยบำยต่ำงๆ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ดีต่อนักลงทุน แล้วส่งออก
ไปยังต่ำงประเทศ  
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